
 

 

„Wsparcie dla innowacyjnego, 
zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw  

w ramach RPO WZ.” 
 

 

Kołobrzeg 27.04.2017r. 
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Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 

1,6 mld Euro 

Program regionalny ma służyć budowie 
potencjału gospodarczego regionu, także 
poprzez wsparcie infrastruktury i kapitału 

społecznego województwa. 
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INNOWACJE 

 
Przegląd wybranych możliwości wsparcia dla  

zachodniopomorskich przedsiębiorców   
z RPO WZ. 

DZIAŁALNOŚĆ 
BADAWCZO 

ROZWOJOWA 

GOSPODARKA 
NISKOEMISYJNA 
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I OŚ PRIORYTETOWA RPO WZ 
 

Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne technologie 
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Intensywność wsparcia 
od 25% do 80% 

  50 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych;  
  

  25 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych;  

  50 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku studiów wykonalności. 

Beneficjenci  
MŚP + DUŻE 

n 

[ 

Działanie 1.1 
Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw 

Działalość badawczo - rozwojowa 

 
Typ II 

Projekty badawczo rozwojowe przedsiębiorstw wraz  
z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej 

 
 

Nabór wniosków 
od 02.01.2018r. – 02.03.2018r.  

 

RPO WZ 2014-2020 
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Intensywność wsparcia 
35 % duże przedsiębiorstwa 

45 % średnie przedsiębiorstwa  
55% mikro i małe przedsiębiorstwa   

Beneficjenci  
MŚP + DUŻE 

n 

[ 

Działanie 1.2 
Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach 

Działalość badawczo - rozwojowa 

 
Typ I 

Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach 

 
 

Nabór wniosków 
od 02.01.2018r. – 02.03.2018r.  

 

RPO WZ 2014-2020 

Wsparcie jest przeznaczone na inwestycje w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw zlokalizowaną w województwie 
zachodniopomorskim (w szczególności w wyposażenie specjalistycznych laboratoriów badawczych).  
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Intensywność wsparcia: 
- 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw; 

 
- 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw. 

Beneficjenci  
 MŚP n 

[ 

Działanie 1.4 
Wdrażanie wyników prac B+R 

WDRAŻANIE WYNIKÓW 

 
 

Nabór wniosków  
0d  31.10.2017r. do 29.12.2017r. 

 

 

RPO WZ 2014-2020 

Celem wsparcia będzie wdrożenie w przedsiębiorstwach innowacji produktowych bądź procesowych w oparciu o nowe, współtworzone 
przez przedsiębiorstwo rozwiązania technologiczne i innowacyjne.  

 
Uzyskanie wsparcia w Działaniu 1.4 warunkowane będzie pomyślnym zakończeniem fazy badawczo-rozwojowej projektu realizowanego  

w ramach działania 1.1  
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Intensywność wsparcia: 
 

- 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw; 
 

 - 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw. 
 

Beneficjenci  
MŚP  n 

[ 

1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych 
specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji 

Innowacje 

Typ projektu:  
Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw  

zasięg minimum regionalny 
 

Wsparciem objęte będą projekty tworzące atrakcje 
turystyczne/produkty turystyczne.  

 
Nabór wniosków: 

od 31.03.2017r. do  29.05.2017r.  

 

RPO WZ 2014-2020 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

RPO WZ 2014-2020 

Regionalne, Inteligentne specjalizacje  
województwa zachodniopomorskiego 
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Wykaz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza 
Zachodniego. 

 
1. Wielkogabarytowe konstrukcje wodne i 

lądowe.   
2. Zaawansowane wyroby metalowe.   
3. Produkty drzewno –meblarskie.  
4. Opakowania przyjazne środowisku.   
5. Produkty inżynierii chemicznej i 

materiałowej.  
6. Nowoczesne przetwórstwo rolno-

spożywcze.  
7. Multimodalny transport i logistyka.   
8. Produkty oparte na technologiach 

informacyjnych. 

Regionalne Specjalizacje Pomorza 

Zachodniego.  

1.    Biogospodarka. 

2.    Działalność morska i logistyka. 

3.    Przemysł metalowo – maszynowy. 

4.    Usługi przyszłości. 

5.    Turystyka i zdrowie. 
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Intensywność wsparcia: 
- 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych 

przedsiębiorstw; 
 

 - 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich 
przedsiębiorstw. 

 

Beneficjenci  
MŚP  

n 

[ 

1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla KKBOF 

Innowacje 

Typ projektu: Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw –  
zasięg minimum regionalny 

 
• wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/usługi, 

• zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa, 
• zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego. 

 
 

 
 

Nabór wniosków:  
 od 02.03.2017r. do  05.05.2017r.  

 

RPO WZ 2014-2020 



 

 

 

II OŚ PRIORYTETOWA RPO WZ. 

 

Gospodarka Niskoemisyjna 

 
 Zwiększenie efektywności energetycznej gospodarki,  

 Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych,  

 Obniżenie emisji generowanych przez transport oraz energetykę w aglomeracjach miejskich.  
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2.9 Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami 
odnawialnymi. 

 

Efektem projektu musi być wykazanie zamknięcia dotychczas używanego źródła 
energii opartego na konwencjonalnych źródłach energii.  

 

Wsparcie będzie kierowane do przedsiębiorstw energetycznych oraz podmiotów 
wytwarzających energię na własne potrzeby. 

 

Przedsiębiorstwo energetyczne to podmiot prowadzący działalność gospodarczą w 
zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw 

albo energii lub obrotu nimi. 
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2.9 Zastępowanie konwencjonalnych źródeł 
energii źródłami odnawialnymi. 

  

Maksymalna moc instalowanych elektrowni/jednostek to:  
 

− dla energii wodnej (do 5 MWe),  
− dla energii wiatru (do 5 MWe),  
− dla energii słonecznej (do 2 MWe/MWth),  
− dla energii geotermalnej (do 2 MWth),  
− dla energii z biogazu (do 1 MWe),  
− dla energii z biomasy (do 5 MWth/MWe).  

W przypadku nowych instalacji powinno zostać osiągnięte co najmniej 10% uzysku efektywności 
energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu 

najlepszych dostępnych technologii.  
 

Ponadto wszelka przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację musi skutkować 
redukcją CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do istniejących instalacji. 
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Typ beneficjenta: 

 

 przedsiębiorcy, 

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 

 jednostki organizacyjne jst, 

 jednostki sektora finansów publicznych, 

 szkoły wyższe, 

 kościoły i związki wyznaniowe, 

 wspólnoty mieszkaniowe, 

 spółdzielnie mieszkaniowe, 

 instytucje oświatowe i opiekuńcze, 

 zakłady opieki zdrowotnej, 

 grupy producentów rolnych, 

 organy administracji rządowej prowadzące szkoły, 

 organizacje pozarządowe, 

 PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, 

 partnerstwa wymienionych podmiotów. 

2.9 Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii 
źródłami odnawialnymi. 



2.9 Zastępowanie konwencjonalnych źródeł 
energii źródłami odnawialnymi. 
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Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu: 

 

 85 % 
 
 
 
  

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych:  
 

15% 

 
Nabór wniosków: 

Nabór wniosków – otwarcie: 3.07.2017r. 
Nabór wniosków – zamknięcie: 31.08.2017r. 



 

 

Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł. 

 
 

Działanie będzie polegało na wsparciu budowy, przebudowy, rozbudowy 
jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł.  

 

Preferowanymi źródłami energii odnawialnej będą: 

 biomasa, biogaz i energia słoneczna.  
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W przypadku nowych instalacji powinno zostać osiągnięte co najmniej 10% uzysku efektywności 
energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu 

najlepszych dostępnych technologii.  
 

Ponadto wszelka przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację musi skutkować 
redukcją CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do istniejących instalacji. 

 
 

Wsparcie będzie kierowane do przedsiębiorstw energetycznych  
oraz podmiotów wytwarzających energię na własne potrzeby. 

 
 
 
 
 
 
 

2.10  Zwiększenie wykorzystania 
odnawialnych źródeł. 
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2.10  Zwiększenie wykorzystania 
odnawialnych źródeł. 

  
Typ beneficjenta: 

 

 przedsiębiorcy, 

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 

 jednostki organizacyjne jst, 

 jednostki sektora finansów publicznych, 

 szkoły wyższe, 

 kościoły i związki wyznaniowe, 

 wspólnoty mieszkaniowe, 

 spółdzielnie mieszkaniowe, 

 instytucje oświatowe i opiekuńcze, 

 zakłady opieki zdrowotnej, 

 grupy producentów rolnych, 

 organy administracji rządowej prowadzące szkoły, 

 organizacje pozarządowe, 

 PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, 

 partnerstwa wymienionych podmiotów. 
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Maksymalna moc instalowanych elektrowni/jednostek to:  
 

 dla energii wodnej (do 5 MWe),  
 dla energii wiatru (do 5 MWe),  
 dla energii słonecznej (do 2 MWe/MWth),  
 dla energii geotermalnej (do 2 MWth),  
 dla energii z biogazu (do 1 MWe),  
 dla energii z biomasy (do 5 MWth/MWe).  

2.10  Zwiększenie wykorzystania 
odnawialnych źródeł. 
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Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu: 

 

85 % 
 
 
 
  

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych:  
 

15% 

2.10  Zwiększenie wykorzystania 
odnawialnych źródeł. 

  

Nabór wniosków: 
Zakończony 28.02.2017r. 
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2.11 Zwiększenie potencjału sieci energetycznej do odbioru 
energii z odnawialnych źródeł energii. 

  

Działanie będzie polegało na wsparciu budowy, przebudowy, 
rozbudowy sieci energetycznych do odbioru energii ze źródeł 

odnawialnych.  
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2.11 Zwiększenie potencjału sieci energetycznej do 
odbioru energii z odnawialnych źródeł energii. 

  

 
Typ beneficjenta:  

 

Przedsiębiorcy  
(operatorzy sieci średnich napięć i niskich napięć poniżej 110 kilovoltów).  



24 

 
 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu: 

 

85 % 
 
 
 
  

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych:  
 

15% 

2.11 Zwiększenie potencjału sieci energetycznej do 
odbioru energii z odnawialnych źródeł energii. 

  

Brak naborów wniosków w roku 2017. 
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2.12 Rozwój kogeneracyjnych źródeł energii. 

  Działanie będzie polegało na budowie, rozbudowie, przebudowie jednostek wytwarzających 
energię w wysokosprawnej kogeneracji z konwencjonalnych źródeł energii. 

 
 

TYP 1: Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji wraz  
z budową przyłączeń do sieci ciepłowniczej i elektroenergetycznej. 

 
TYP 2: Przebudowa jednostek wytwarzania ciepła, w wyniku której zostaną zastąpione jednostkami 

wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji. 
 
 
 

Musi zostać osiągnięte co najmniej 10% uzysku efektywności energetycznej. 
 

skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do istniejących instalacji. 
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2.12 Rozwój kogeneracyjnych źródeł energii. 
  

  

 
 

Typ beneficjenta: 
 
 

 przedsiębiorcy, 
 jednostki samorządu terytorialnego, 

 jednostki organizacyjne jst, 
 jednostki sektora finansów publicznych, 

 organizacje pozarządowe. 
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Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu: 

 

85 % 
 
 
  

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych: 

15% 

. 
  

  

2.12 Rozwój kogeneracyjnych źródeł energii 
  

  

Nabór wniosków: 
Nabór wniosków – otwarcie: 3.07.2017r. 

Nabór wniosków – zamknięcie: 31.08.2017r. 
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Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę 
wniosków  w/w działań od 1 maja 2017 r.  

 
Urząd Marszałkowski Województwa 

Zachodniopomorskiego - Wydział Wdrażania 
Działań Środowiskowych.  



 
 

 
Kolejne harmonogramy będą  sporządzane i 

zamieszczane do publicznej wiadomości 
 

do dnia 30 listopada każdego roku  
 

i zawierać będą zestawienie naborów, których 
przeprowadzenie jest planowane na kolejny rok 

kalendarzowy. 
 
 
 

www.rpo.wzp.pl 

              Harmonogram naborów wniosków 

29 



LPI Koszalin  
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siedziba 

godziny  
urzędowania 

kontakt 

obszar  działania 
(powiat) 

• al. Monte Cassino 2 Koszalin  
• pokój nr 124  

• pn.  7:30-17:30 
• wt.-pt.  7:30 – 15:30 

• tel. (94) 317 74 07/05/09  
• e-mail: lpi-koszalin@wzp.pl 

• m. Koszalin 
• koszaliński    
• białogardzki 
• kołobrzeski, 
• sławieński 
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DZIĘKUJĘ 
 

Lokalny Punkt Informacyjny  
Funduszy Europejskich  

w Koszalinie 
 

Błażej Pasula 


